
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู

    ๒.๖ แนวทางการพัฒนาการอนุรักษภูมิปญญา ประเพณีทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณท่ีดีงาม

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑ สงเสริมประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เพื่อสงเสริมประเพณีแห

เทียนเขาพรรษา
ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษาไดรับการสืบ
สานและอนุรักษ

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา
ไดรับการสืบสานใหคงอยู

กองการศึกษา

(งบ อบต.)   

๒ ทําบุญบานไกลไปไหวพระ เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญบาน
ไกลไปไหวพระ

สงเสริมการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ พระพุทธศาสนาไดรับการทํานุ
 บํารุง และสืบสาน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๓ ทําบุญกลางบาน 
หมูท่ี ๓ - หมูท่ี ๕

เพื่อจัดกิจกรรมทําบุญ
กลางบาน 
หมูท่ี ๓ - หมูท่ี ๕

สงเสริมการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

๔๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๔๕,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง พระพุทธศาสนาไดรับการทํานุ
 บํารุง และสืบสาน

กองการศึกษา

(งบ อบต.)   

๔ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม

เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม

ประชาชนในตําบลไรโคก
 ไดรวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง ประชาชนไดรวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม

เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม

ประชาชนในตําบลไรโคก
 ไดรวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง ประชาชนไดรวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

ปละ ๑ ครั้ง

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๖ กิจกรรมวันปยะมหาราช และวัน

สําคัญอื่นๆ
เพื่อจัดกิจกรรม วันปยะ
มหาราช 
๒๓ ตุลาคม

ประชาชนในตําบลไรโคก
 ไดรวมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง ประชาชนไดรวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๗ อุมลูกจูงหลานเขาวัดฟงธรรม เพื่อจัดกิจกรรมอุมลูกจูง
หลานเขาวัดฟงธรรม

ประชาชนในตําบลไรโคก
 ไดรวมกันแสดงออกถึง
การทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง พระพุทธศาสนาไดรับการทํานุ
 บํารุง และสืบสาน

กองการศึกษา

(งบ อบต.)   

๘ สนับสนุนงานประจําปวัดหัวนา
(ยอนรอยหลวงปูแกว)

เพื่อสนับสนุนงานประจําป
วัดหัวนา
(ยอนรอยหลวงปูแกว)

งานประจําปวัดหัวนา
ตําบลไรโคก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง พระพุทธศาสนาไดรับการทํานุ
 บํารุง และสืบสาน

กองการศึกษา

(งบ อบต.)   

๙ สงเสริมประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริมกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต

ประเพณีสงกรานตไดรับ
การสืบสาน

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง กิจกรรมประเพณีสงกรานต
ไดรับการสืบสานใหคงอยู

กองการศึกษา

(งบ อบต.)   

๑๐ สนับสนุนเทศนมหาชาติ เพื่อสนับสนุนประเพณี
เทศนมหาชาติ

ประเพณีเทศนมหาชาติ
ไดรับการสืบสานและ
อนุรักษ

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง กิจกรรมเทศนมหาชาติไดรับ
การสืบสานใหคงอยู

กองการศึกษา

(งบ อบต.)   

๑๑ สนับสนุนทําบุญลานตากขาว เพื่อสนับสนุนประเพณี
ทําบุญลานตากขาว

ประเพณีทําบุญลานตาก
ขาวไดรับการสืบสาน
และอนุรักษ

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง กิจกรรมทําบุญลานตากขาว
ไดรับการสืบสานใหคงอยู

กองการศึกษา

(งบ อบต.)   

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๑
๑๒ สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษภูมิปญญา

ทองถิ่น (ศูนยสามวัย)
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
(ศูนยสามวัย)

พื้นท่ีตําบลไรโคก ๒๐,๐๐๐ - ๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง กิจกรรมอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น (ศูนยสามวัย) ไดรับ
การสงเสริม/สนับสนุน

กองการศึกษา

(งบ อบต.)   

๑๓ เด็กปฐมวัยรักษภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
ปฐมวัยรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น

เด็ก ศพด.ตําบลไรโคก ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง กิจกรรมอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น (ศูนยสามวัย) ไดรับ
การสงเสริม/สนับสนุน

กองการศึกษา

  (งบ อบต.)  

๑๔ กิจกรรมจากรุนปูสูรุนหลาน เพื่อจัดกิจกรรมจากรุนปูสู
รุนหลาน

เยาวชนภายในตําบลไร
โคก
ไดรับการถายทอด
ความรูจากแหลงภูมิ
ปญญาชาวบาน

๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เยาวชน เขารวมกิจกรรมสืบ
สานภูมิปญญา

กองการศึกษา

  (งบ อบต.)

ปละ ๑ ครั้ง

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม


